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Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából...
2012. szeptember 15.
Vége a nyárnak, eljött a szeptember, ami – annak ellenére,
hogy már régen nem koptatom az iskolapadot – visszavonhatatlanul mindig a becsengetést juttatja eszembe. Igazából szerettem suliba járni, jó emlékeim vannak a diákéveimről.
Sok minden felidéződött bennem az idei tanévnyitó ünnepségen, hiszen magam is a medgyesi iskola falai között töltöttem
nyolc évet, és Én is ugyanolyan izgatott voltam annak idején,
mint ahogy most is a gyerekek többsége. Emlékszem, mindig
sajnáltam kicsit, hogy vége a vakációnak, de vártam is, hogy
mit hoz az új tanév. Ugyanúgy, mint a mai csemeték.
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ általános
iskolája és óvodája felkészült a gyerekek fogadására, hiszen a
nyár folyamán megtörténtek a karbantartási és felújítási munkák, így minden feltétel adott ahhoz, hogy magas szintű nevelési, oktatási munka valósuljon meg.
A nyári hónapok a felnőtteknek nem mindig hoztak könnyű
napokat, köztük az önkormányzat dolgozóinak sem. Mondhatjuk úgy, hogy nekik sokasodott a tennivalójuk, mert jelentős
szerkezeti változások történtek házunk táján, átalakult az intézményrendszer, ami számos plusz feladat elvégzésével, leltározásokkal, átadásokkal-átvételekkel járt.
A képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Közművelődési Élelmezési és Szolgáltató Kft., mozaiknevén KÉSZ Kft.
vette át a közművelődési feladatokat, az étkeztetést, uszoda és
a sportcsarnok üzemetetését. Mint tudott dolog, a konyha bérbe volt adva a budapesti székhelyű Süllős & Süllős Kft-nek,
akikkel a bérleti szerződést az önkormányzat felmondta és augusztus 1-től a saját tulajdonú KÉSZ Kft-t bízta meg az üzemeltetéssel.
Augusztus hónapban a konyha felújítása, valamint az eszközök és gépek beszerzése megtörtént, így szeptember 1-től
zökkenőmentesen tudták az étkeztetést megkezdeni. Azokat a
dolgozókat, akiket a korábbi cég foglalkoztatott, a KÉSZ kft.
átvette, így most már ők is az önkormányzati cég alkalmazottjai lettek.
A települési kft-nkkel szemben támasztott legfontosabb követelmény az étkeztetéssel kapcsolatban az volt, hogy az étel
minősége jelentősen javuljon! Az elmúlt hetekben a hozzám eljutott vélemények alapján úgy gondolom, hogy a célt máris elértük, mivel csak dicséretet hallottam az étellel kapcsolatban.
Az sem utolsó szempont, hogy a konyha alapanyag-beszállítói helyi vállalkozók, akik a friss hús-, és pékárut biztosítják.
Ez eddig valahogy nem akart működni településünkön, pedig
véleményem szerint mindnyájunk közös érdeke, hogy egymást
segítve oldjuk meg azokat a feladatainkat, amire adottak a lehetőségeink.

Természetesen az is fontos, hogy a konyha gazdaságosan
tudjon működni, mivel ennek hosszútávon fenntarthatónak kell
lennie, de az elmúlt hetek számadatai bíztatóak, azt jelzik előre,
hogy ez a feltétel is teljesülhet.
Azért a nyári hónapokban itt Medgyesegyházán a dinnye
kapta a főszerepet, hiszen a termelők számára nagyon fontos
volt, hogy milyen áron tudják értékesíteni a nagyon sok befektetéssel és munkával megtermelt gyümölcsöt. Most már, így
szeptemberben, a szezon után elmondható, hogy sikeres évet
zárhattak a dinnyetermelők. Sokan hangoztatják is ezt és vis�szajelzik, hogy megérte mindaz az erőfeszítés, amit ennek érdekében tettünk.
Azért, hogy ez így alakuljon, valóban minden követ meg
kellett mozgatnunk. Bizonyára emlékeznek rá és a Naplómban
is írtam már róla, hogy a szezon elején a medgyesi termelők
és jómagam a Vidékfejlesztési Minisztériumban részt vettünk
azon a tárgyaláson, ahol Simonka György, országgyűlési képviselőnk, valamint Dr. Budai Gyula, vidékfejlesztési államtitkár élére álltak az ügynek, hogy a dinnye piaci helyzete jó
legyen. A közös fellépés nem volt hiábavaló, meglett a kívánt
eredmény. Minden közreműködőnek köszönet érte!
Napi teendőink között sorra vesszük a képviselő-testületi döntések alapján jóváhagyott feladatokat. Ezek egyike az a hosszú
távú zöldterület-fejlesztési terv, melyet az önkormányzat most
dolgoz ki a parkok és utcák szebbé, rendezettebbé tételére.
Amint a tervezés olyan stádiumba jut, széles körben nyilvánosságra bocsátjuk az anyagát, hogy tudjunk róla beszélni,
együtt ötletelni annak érdekében, hogy városunk esztétikus,
rendezett legyen, amit elsősorban nem az átutazók, hanem saját
magunk miatt érdemes megtennünk.
Elszomorító, hogy nem mindenki tekinti szívügyének
Medgyesegyháza természeti és épített környezetének megóvását, egyesek megrongálják az utcai bútorokat, tönkreteszik a
fákat, kiszedik és ellopják a virágokat, és ezzel nagyon sok kárt
okoznak.
Én ezúton is szeretném megkérni településünk polgárait, vigyázzunk környezetünkre, értékeinkre!
Szeptember tartogat számunkra egy, két évtizedes hagyománnyal bíró ünnepet is, a Medgyesegyházi Napokat, melyet
az idén 20. alkalommal rendezünk meg. A hónap utolsó hétvégéjére szervezett eseményre szeretettel invitálok mindenkit.
Pénteken és szombaton közösségi-, kulturális- és szórakoztató
programok közül választhatnak, vasárnap pedig a búcsúban találkozhatunk.
Ruck Márton
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HELYI KONYHA, HELYI MUNKARŐ, HELYI BESZÁLLÍTÓK
Az önkormányzati tulajdonú KÉSZ Kft-nk kötelékében
idén szeptemberben megkezdte működését a 600 adagos konyha. A részegység vezetője Knapcsikné Király Gyöngyi már a
korábbi tulajdonostól való átvételnél, az új eszközök beszerzésénél és az előkészületeknél is aktívan belefolyt a munkába.
Számára nem ismeretlen a terep, hiszen 1992-től 1998-ig is
élelmezésvezető volt településünkön.
– Azóta sem tettem le arról, hogy ilyen tevékenységet folytassak, de azt csak titkon reméltem, hogy erre Medgyesegyházán
lesz lehetőségem. Annak ellenére, hogy nem dolgoztam a szakmában, folyamatosan követtem az élelmezés területén bekövetkező változásokat, szakmai trendeket, megvettem a legújabb
szakkönyveket, interneten gyakran kerestem rá a gyermekélelmezés címszó alatt megjelenő anyagokra. Örülök a megbízatásnak, és igyekszem a legjobb tudásom szerint mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedettek legyenek mindazok,
akiknek főzünk, gyermekektől kezdve az idősekig bezárólag.
– Hogyan zajlott az előkészület?
– Az első és legfontosabb, hogy minden dolgozót át tudtunk
venni a korábbi üzemeltetőtől, velem együtt 9 fős csapatban
állítjuk elő az étkeket nap mint nap.

étlap hamarosan interneten is elérhető lesz. Az óvodások és a
szociális otthonban lakók esetében napi háromszori étkezésről
kell gondoskodni, köztük vannak különféle diétákon, speciális
étrenden lévők, de sertéshúsmentes menü is igénybe vehető.
– Nyereséges lehet-e a konyha?
– Én bizakodó vagyok, hiszen ezzel a céllal is lépte meg a
város a kft-be történő integrálást. Nyilván a számok majd hos�szú távon mutatják meg az eredményt. Az eddig eltelt rövid idő
jó kilátásokkal kecsegtet. A legnagyobb öröm nekünk, konyhásoknak az, hogy mindenfelől pozitív visszajelzéseket kapunk,
hogy az óvodások sokat repetáznak, hogy az időseknek marad
vacsorára is az ebédből, hogy háziasak az ízek. A főszakácsunk
és a kollégák bizonyítják, hogy helyi dolgokból, helyben, a helyieknek igenis lehet minőséget produkálni – mondta lapunknak Knapcsikné Király Gyöngyi, aki ezúton is tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy a konyha vállalja baráti –, családi összejövetelek (keresztelő, ballagás, lakodalom, állófogadások) egyéb
rendezvények lebonyolítását, de elvitelre való főzést, hidegtálak készítését is. 					
B. I.

ELMARAD
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2012. szeptember
25-én 08. 00 óra és 2012. szeptember 27-én 08. 00 óra
közötti időszakban Bánkút településre meghirdetett
gázszolgáltatási szünet elmarad!
Polgármesteri Hivatal

ÁTKÖLTÖZTEK!
A nyáron természetesen volt tisztasági meszelés, apróbb javítások, jelentősebb eszközvásárlások. A legnagyobb változás a
készletbeszerzésben következett be. A súlypont átkerült a helyi
beszállítókra, ami garancia a jó minőségre, az áruk frissességére és a kedvező árra. A húst, húskészítményeket a Major vállalkozástól, a pékárut a Stangli Sütödétől vesszük. Számítunk az
őstermelőkre, akiktől egyszerű feltételek mellett vásárolhatunk
Medgyesen előállított alapanyagokat. Saját magunk tettünk el
200 üveg savanyú dinnyét, amit felajánlásból kaptunk. Az itt
fel nem lelhető árukra számos árajánlatot kellett kérnem, üzletkötőkkel tárgyalni, hogy kiválasszam a legjobb feltételeket
kínálókat. Az első két hétre megközelítőleg 2 millió forintot
költöttünk, azóta is folyamatos a rendelés.
– Mennyibe kerül az étkezés?
– Az ebéd 650 Ft, ami baráti árnak mondható a mai világban, ételhordóban el is lehet vinni. Jelenleg 540 főre főzünk,
még 60 adagra van kapacitásunk. Bárki előfizethet a heti menüre a hét minden napjára, hiszen a szociális otthon lakói és a
szociális étkezők miatt szombaton és vasárnap is főzünk. Az

A KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET
MEDGYESEGYHÁZÁN
a KOSSUTH tér 25. sz. alá költözött.
A MŰVELŐDÉSI HÁZ emeletén várják az ügyfeleket
munkanapokon 7. 00-15. 00 óráig.
Tel/fax: 68/440-172
E-mail: info@kerteszekfoldje.hu
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